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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง 
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในการน าแผนไป
จัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ข้อ 22 “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณ
การรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานทางการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  ปัญหาหรือ
อุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด การติดตามและประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนงานหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  นอกจากนี้การติดตามและประเมินผลถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 2) เพ่ือการปรับปรุงการพัฒนาแผนงาน  
 3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ  
 4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม  
 5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน  
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที3่) พ.ศ.2561  ดังนี้ 
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    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561 
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 ขั้นตอนที่ 5  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2561  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและ
ประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
 1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (1) แบบการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810. 3/ว6732  ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 (2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบท่ี 1  แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 (3) ข้อมูลในระบบ e-plan : http://e-plan.dla.go.th/ 
 2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ  
 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงใจ ซึ่งการประเมินความพึงใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะลุรูใน
ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงใจมีดังนี้ 
   แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงใจต่อผลการด าเนินงานภาพรวม 
 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี ้
  1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6 การวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข
และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน 
ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มี
ความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล
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ส่วนท่ี  2   
การติดตามและประเมินผล 

 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปะลุรูได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 5)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 48,917,000 92 342,438,600 91 359,726,200 119 575,891,200 93 353,035,200 

2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 78 22,556,140 89 48,717,640 94 69,779,540 97 73,259,540 95 69,689,540 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

24 15,550,000 24 15,550,000 25 15,670,000 25 15,670,000 25 15,670,000 

4.ด้านการวางแผนการส่งเสริม 
การลงทุนพาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

1 20,000 1 20,000 3 1,770,000 3 1,770,000 3 1,770,000 

5.ด้านการบริหารจัดการและ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 17,610,000 17 276,189,000 19 346,189,000 20 347,989,000 19 346,189,000 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 990,000 13 990,000 13 1,025,000 14 1,085,000 14 1,085,000 

7.ด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

30 18,818,700 45 48,818,700 55 60,148,000 57 61,948,000 51 56,392,000 

รวม 183 124,461,840 281 732,723,940 300 854,307,740 335 1,077,612,740 300 843,830,740 
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 2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/ 

โอนลด 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างและปรับปรุง คูระบายน้ า คสล. 
ทั้ง 2 ข้าง ถนนประชาชื่น 2 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 - 

2. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประดิษฐ์ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 - 

3. ปรับปรุงไฟถนนเป็นไฟแบบประหยัด
พลังงานด้วยการติดตั้งหลอด LED แทน
หลอดนีออน 

กองช่าง เงินสะสม 3,200,000 - 

4. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิว
ดินขนาดใหญ่ ชุมชนที่ 8 ชุมชนพัฒนาการ 

กองการประปา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,507,000  

5. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชน
พัฒนาการ 

กองการประปา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,967,000 - 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สาธารณประโยชน์ ชุมชนต้นไม้สูง 

กองช่าง เงินสะสม 335,000  

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ ถ 9-0100  
ซอยบือแนกลาดี 
 

กองช่าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,025,000 -  กองช่าง เงินสะสม 335,000 - 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นธ ถ 9-0081 ซอยสะพาน
เหล็กรถไฟ  

 

กองช่าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,046,000 - 

9. สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า ค่าหม้อ
แปลงไฟฟ้าฯลฯ 

 

กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป 300,000 - 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/   
โอนลด 

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

10. จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้เป็นสถานที่สาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน 

กองช่าง เงินรายได้ 1,800,000 - 

11. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินสะสม 3,500,000 - 

12. ครอบครัวสีขาวชุมชนสีขาว กองการศึกษา เงินรายได้ 30,000 - 

13. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ และเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนอาชีพตามความสนใจ 

กองการศึกษา เงินรายได้ 40,000 (30,000) 

14. โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า กองการศึกษา เงินรายได้ 40,000 - 

15. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้พิการและ
คนดูแลผู้พิการ 

กองการศึกษา เงินรายได้ 30,000 (25,000) 

16. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลปะลุรู 

กองการศึกษา เงินรายได้ 30,000 (30,000) 

17. สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินรายได้ 30,000 - 

18. สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

เงินรายได้ 10,800 - 

19. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินรายได้ 184,700 - 

20. สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 160,000 - 

21. สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
ชุมชน 

 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุนทั่วไป 120,000 - 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8 

 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/ 

โอนลด 

22. ตรวจนิเทศการประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ และการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษา 

กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 (20,000) 

23. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 (20,000) 

24. จัดท าลานเรียนรู้ แบบ BBL  กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 (40,000) 

25. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

กองการศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไป 977,600 - 

26. ก่อสร้างสวนสุขภาพและนันทนาการ
ต้านยาเสพติด ชุมชนประชาสามัคคี 

กองการศึกษา เงินสะสม 4,820,000 - 

27. เตรียมทีมกีฬา กองการศึกษา เงินรายได้ 100,000 - 

28. กีฬาชุมชนสัมพันธ์ กองการศึกษา เงินรายได้ 50,000 (50,000) 

29. กิจกรรมรณรงค์ความยุติธรรมและลด
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

กองการศึกษา เงินรายได้ 20,000 - 

30. เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพแก่คนพิการ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 1,660,800 - 

31. เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 7,958,400 - 

32. เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 - 

33. ค่าอาหารเสริม (นม) กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 2,491,060  

34. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

 

กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป 4,720,000  

35. ก่อสร้างอาคารโรงครัวและลานกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ 

 

กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป - 400,000 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/ 

โอนลด 

36. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัล
อาลีย์ 

กองการศึกษา เงินทุนส ารองเงินสะสม 1,960,000 - 

37. ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอัลอาลีย์ 

กองการศึกษา เงินทุนส ารองเงินสะสม 1,400,000 - 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

38. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 800,000 (300,000) 

39. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมหรือสาธิตการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 20,000 - 

40. กิจกรรมของสมาชิก อปพร. ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 8,000 - 

41. รักษาความสงบ และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองเชิงบูรณาการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 10,000 - 

42. อบรมผู้น าศาสนาและผู้น าชุมชนสร้าง
ความสมานฉันท์ 

กองการศึกษา เงินรายได้ 20,000 - 

43. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าเทศบาลต าบลปะลุรู 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ - 120,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

44. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินรายได้ 10,000 - 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

45. การปกป้องสถาบันและวันส าคัญต่าง ๆ 
ของชาติ 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 65,000 200,000 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/   
โอนลด 

46. วันขึ้นปีใหม่ กองการศึกษา เงินรายได้ 30,000 - 

47. วันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา เงินรายได้ 100,000 - 

48. วันสงกรานต์ กองการศึกษา เงินรายได้ 30,000 (30,000) 

49. วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วัน
มาฆบูชา และวันวิสาขบูชา 

กองการศึกษา เงินรายได้ 25,000 (25,000) 

50. งานประเพณีวันลอยกระทง กองการศึกษา เงินรายได้ 80,000 (80,000) 

51. ส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน กองการศึกษา เงินรายได้ 50,000 - 

52. สืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม      
(เมาลิด, ฮารีรายอ) 

กองการศึกษา เงินรายได้ 100,000 - 

53. ละศีอดในเดือนรอมฎอน กองการศึกษา เงินรายได้ 60,000 (60,000) 

54. วันกวนอาซูรอ กองการศึกษา เงินรายได้ 60,000 - 

55. ธรรมะเพ่ือชีวิต กองการศึกษา เงินรายได้ 30,000 (30,000) 

56. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น กองการศึกษา เงินรายได้ 50,000 - 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

57. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ด้านจัดเก็บรายได้ ด้านธุรการ 
ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้าน
ดูแลความสะอาดอาคารส านักงานกองคลัง 
และด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

กองคลัง เงินรายได้ 500,000 50,000 

58. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
และงานธุรการ 

 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

เงินรายได้ 198,000 - 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/   
โอนลด 

59. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล
สวนสาธารณะพร้อมถนนทางหลวงในเขต
เทศบาล 

กองช่าง เงินรายได้ 1,080,000 - 

60. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ด้านการสาธารณสุข ด้านการก าจัดขยะมูล
ฝอย ด้านตลาดสด ดูแลรักษาสุขาสาธารณะ
ในตลาดสดและอ่ืน ๆ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

เงินรายได้ 2,774,000 - 

61. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอาคารส านักงานเทศบาล 
อาคารส านักงานการประปา และอาคาร
ดับเพลิง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 378,000 72,000 

62. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ดูแลความสะอาดอาคารดับเพลิงและอาคาร
ส านักงานเทศบาล ปฏิบัติงานทั่วไปของงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านัก
ปลัดเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 1,650,000 (72,000) 

63. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล
รับผิดชอบศูนย์กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ 
(ฟิตเนส) งานสันทนาการ งานสวัสดิการและ
สังคม และดูแลรับผิดชอบศูนย์ ICT 

กองการศึกษา เงินรายได้ 378,000 - 

64. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลความ
สะอาดภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโคกตา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัล
อาลีย์ 

 

กองการศึกษา เงินรายได้ 144,000 - 

65. วันเทศบาล ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 10,000 - 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มา งบประมาณ 
โอนเพิ่ม/   
โอนลด 

66. อบรมสัมมนาและเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 300,000 - 

67. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 300,000 - 

68. ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องประชุมศรีบุหงา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลปะลุรู 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 200,000 - 

69. ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 50,000 - 

70. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินรายได้ 20,000 - 

71. ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสาร กองวิชาการและ
แผนงาน 

เงินรายได้ 150,000 - 

72. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบ       
รับรองแบบ และควบคุมงานก่อสร้างของ
เทศบาล 

กองช่าง เงินรายได้ 400,000 - 

73. จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง เงินรายได้ -  135,000 

74. ก่อสร้างสถานที่จอดรถส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

เงินสะสม 1,353,000  
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            ผลการด าเนนิการตามงบประมาณท่ีได้รบัและการเบิกจา่ยงบประมาณ  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 

 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 91 30.33 359,726,200 42.11 9 12.16 33,580,000 43.42 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  94 31.33 69,779,540 8.17 28 37.84 32,323,360 41.80 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

25 8.33 15,670,000 1.83 6 8.11 858,000 1.11 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

3 1.00 1,770,000 0.21 0 0 0 0 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

19 6.33 346,189,000 40.52 1 1.35 10,000 0.01 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

13 4.33 1,025,000 0.12 12 16.22 680,000 0.88 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 55 18.33 60,148,000 7.04 18 24.32 9,885,000 12.78 

รวม 300  854,307,740  74  77,336,360  

 

ยุทธศาสตร์ 

เบิกจ่าย โครงการท่ียกเลิก 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 17.39 33,011,834.01 47.29 1 3.57 400,000 0.14 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  15 32.61 27,311,238.74 39.12 13 46.43 650,000 0.22 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

2 4.35 106,749.00 0.15 4 14.29 838,000 0.29 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 2.17 8,200.00 0.01 0 0 0 0 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 10.87 406,696.00 0.58 7 25.00 335,000 0.11 

7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 15 32.61 8,964,156.63 12.84 3 10.71 710,000 0.24 

รวม 46  69,808,874.38  28  2,933,000  
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             ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลปะลุรู เงินสะสม และเงินอุดหนุน  
ที่มีการด าเนินการ และเบิกจ่ายมีดังนี้ 
 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประดิษฐ์ 800,000.00 799,000.00 

  2. ปรับปรุงไฟถนนเป็นไฟแบบประหยัดพลังงาน
ด้วยการติดตั้งหลอด LED แทนหลอดนีออน 

3,200,000.00 3,183,000.00 

  3. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ 
ชุมชนที่ 8 ชุมชนพัฒนาการ 

9,507,000.00 9,500,000.00 

  4. ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชน
พัฒนาการ 

9,967,000.00 9,950,000.00 

  5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สาธารณประโยชน์ ชุมชนต้นไม้สูง 

335,000.00 330,000.00 

  6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นธ ถ 9-0100 ซอยบือแนกลาดี  
 

4,025,000.00 4,010,000.00 

  7.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นธ ถ 9-0081 ซอยสะพานเหล็กรถไฟ 
 

5,046,000.00 5,030,000.00 

  8. สนับสนุนการเขตไฟฟ้า ค่าหม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ 300,000.00 209,834.01 

2 ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

9. จัดซื้อที่ดินเพ่ือใช้เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์
ของชุมชน 
 

1,800,000.00 1,457,400.00 

  10. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

3,500,000.00 3,483,000.00 

  11. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 10,800.00 9,000.00 

  12. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 184,700.00 184,700.00 

  13. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 977,600 773,930.00 

  14. ก่อสร้างสวนสุขภาพและนันทนาการต้านยาเสพ
ติด ชุมชนประชาสามัคคี 
 

4,820,000 4,800,000 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15 

 

 ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

  15. เตรียมทีมกีฬา 100,000 43,460.00 

  16. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่คนพิการ 1,660,800.00 1,554,400.00 

  17. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 7,958,400 6,071,400.00 

  18. เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 60,000.00 

  19. ค่าอาหารเสริม (นม) 2,491,060.00 1,766,188.74 

  20. สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 4,720,000.00 3,798,760.00 

  
21. ก่อสร้างอาคารโรงครัวและลานกิจกรรมศูนย์
เด็กเล็กอัลอาลีย์ 
 

400,000.00 399,000.00 

  22. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ 1,960,000.00 1,520,000.00 

  23. ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาลีย์ 1,400,000.00 1,390,000.00 

3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

24. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมหรือสาธิตการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 4,800.00 

  25. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลต าบลปะลุรู 

120,000.00 101,949.00 

4 

ด้านการบริหาร
จัดการ และการ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 8,200.00 

5 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

27. การปกป้องสถาบันและวันส าคัญต่าง ๆ ของ
ชาติ 

265,000.00 186,940.00 

  28. วันขึ้นปีใหม่ 30,000.00 13,650.00 

  29. วันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 98,000.00 

  
30. ส่งเสริมวัฒนธรรมวันตรุษจีน 
 

50,000.00 49,250.00 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

 
 31. สืบสานวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม  

(เมาลิด, ฮารีรายอ) 
100,000.00 58,856.00 

6 
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

32. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ด้านจัดเก็บรายได้ ด้านธุรการ ด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ด้านดูแลความสะอาดอาคาร
ส านักงานกองคลัง และด้านงานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

550,000.00 548,419.00 

  

33. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ งานบริการข้อมูลข่าวสาร และงาน
ธุรการ 

198,000.00 198,000.00 

  
34. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสวนสาธารณะ
พร้อมถนนทางหลวงในเขตเทศบาล 
 

1,080,000.00 1,062,000.00 

  

35. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย ด้านตลาดสด 
ดูแลรักษาสุขาสาธารณะในตลาดสดและอ่ืน ๆ 

2,774,000.00 2,491,500.00 

  

36. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล
รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อาคารส านักงานเทศบาล อาคารส านักงานการ
ประปา และอาคารดับเพลิง 

450,000.00 450,000.00 

 

  

37. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแล
ความสะอาดอาคารดับเพลิงและอาคารส านักงาน
เทศบาล ปฏิบัติงานทั่วไปของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและส านักปลัดเทศบาล 

 

1,578,000.00 1,374,000.00 

  

38. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรับผิดชอบศูนย์
กีฬาในร่มเฉลิมพระเกียรติ (ฟิตเนส) งานสันทนาการ 
งานสวัสดิการและสังคม และดูแลรับผิดชอบศูนย์ 
ICT 

 

378,000.00 378,000.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

  

39. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลความสะอาด
ภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกตา 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ 

144,000.00 144,000.00 

  
40. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร 

650,000.00 512,971.11 

  
41. ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องประชุมศรีบุหงา อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลปะลุรู 

200,000.00 200,000.00 

  
42. ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

50,000.00 37,170.00 

  

43. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 

20,000.00 15,428.52 

  44. ค่าจ้างเหมาจัดท าวารสาร 150,000.00 76,668.00 

  
45. จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

135,000.00 130,000.00 

  
46. ก่อสร้างสถานที่จอดรถส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

1,353,000.00 1,346,000.00 
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         งบครุภัณฑ ์
 

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256 3 งบครุภัณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น 11 รายการ    
งบประมาณ 562 ,000 บาท เบิกจ่ายจ านวน 557 ,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  สามารถประหยัด
งบประมาณได้ 4,800บาท  
 

 ที่ ครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

1 เก้าอ้ีท างานชนิดล้อเลื่อน จ านวน 5 ตัว 15,000.00 15,000.00 

2 เก้าอ้ีบุนวม จ านวน 30 ตัว 21,000.00 21,000.00 

3 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลขาว-ด า จ านวน 1 เครื่อง 200,000.00 199,000.00 

4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก จ านวน 2 ป้าย 120,000.00 120,000.00 

5 ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จ านวน 4 ตู้ 54,000.00 54,000.00 

6 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000.00 22,000.00 

7 เก้าอ้ีท างานชนิดล้อเลื่อน จ านวน 4 ตัว 12,000.00 8,800.00 

8 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000.00 22,000.00 

9 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด 15,000.00 14,400.00 

10 เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง 59,000.00 59,000.00 

11 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1  
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000.00 22,000.00 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด   

2.  การติดตามและประเมินโครงการ  ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล  
ดังนี้ 
  1 ) แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา   
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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  2 ) แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี งานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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3 ) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยนื ภายใตห้ลักประชารฐั 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

(5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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            แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย  นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น ( 1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วย  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม ( 3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น  ภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด  สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ  
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น  โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์ 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ส่วนท่ี 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 17.71 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17.86 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 49.00 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 7.72 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 7.43 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 7.57 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.57 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 4.14 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.43 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.00 
     3.8  แผนงาน (5) 4.71 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.43 

รวมคะแนน 100 84.57 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 

20 
(3) 

17.71 
2.57 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 1.57 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2) 1.71 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.86 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) 1.57 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี งานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 
 

(2) 1.86 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) 1.86 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2) 2.00 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  
 

(3) 2.71 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 

17.86 
4.57 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.71 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

(3) 2.71 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

(3) 2.43 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.72 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 
 

(3) 2.72 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

49.00 
7.72 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) 7.43 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) 7.57 

3.4 วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5) 4.57 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4.14 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 4.43 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.00 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง 

(5) 4.71 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.43 

 รวมคะแนน 100 84.57 
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 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

 ค าว่า“ปะลุรู”สันนิษฐานว่าเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุมีต้นหมากต้นพลูมาก  สภาพป่ามี  น้ าขัง 
คนทั่วไปจึงเรียกว่า “บ้านป่าพรุ” แต่ทางการไม่คุ้นต่อส าเนียงท้องถิ่นจึงฟังเป็นบ้านปะลุรูและบันทึกชื่อหมู่บ้าน
ปะลุรูนับแต่นั้นมา 
 

ด้านกายภาพ 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  จดหมู่ที่  1  ต าบลโต๊ะเด็ง  
 ทิศตะวันออก จดหมู่ที่  4  และ  8  ต าบลปะลุรู  
 ทิศใต้  จดหมู่ที่  1  และ  5  ต าบลริโก๋  
               ทิศตะวันตก จดหมูที่ ่ 5  ต าบลโต๊ะเด็ง  
 

ลักษณะภูมิประเทศ   เทศบาลมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองโคกปริเม็งเป็นสายหลัก พื้นที่ในเขตเทศบาล  
6.287 ตารางกิโลเมตร รวม 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านโคกตา หมู่ที่ 2 บ้านต้นไม้สูง (บางส่วน) และหมู่ท่ี  8  
บ้านละหาร (ประมาณ  10  หลังคาเรือน)   

 

 ลักษณะภูมิอากาศ   สภาพภูมิอากาศทั่วไปมีฝนตกชุก  ท าให้อากาศชุ่มชื้นตลอดทั้งปี เนื่องจากอยู่ใกล้
กับเทือกเขาบูโด  อันเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าของแม่น้ าล าคลองหลายสายที่ไหลผ่านในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู   
 

ลักษณะของดิน  ลักษณะดินโดยทั่วไปของดินในเขตเทศบาลต าบลปะลุรูเป็นดินร่วน    
 

ลักษณะของแหล่งน้ า มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค จ านวน  4  แห่ง เคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน   

 

ลักษณะของไม้และป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืน
ต้น  ผลัดใบ   

 

 ด้านการเมือง/การปกครอง  โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
เขตการปกครอง    
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
ชุมชนที่  1  ชุมชนโคกตา   ชุมชนที่  2  ชุมชนต้นไม้สูง 
ชุมชนที่  3  ชุมชนตลาดล่าง ชุมชนที่  4  ชุมชนก าปงบารู 
ชุมชนที่  5  ชุมชนตลาดบน ชุมชนที่  6  ชุมชนประชาสามัคคี  
ชุมชนที่  7  ชุมชนพัฒนาการ ชุมชนที่  8  ชุมชนโคกปริเม็ง 
การเลือกตั้ง 

  เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลปะลุรู และสมาชิกสภาเทศบาล        
ต าบลปะลุรู ออกเป็น  2  เขต ดังนี้ 
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  เขตเลือกตั้งท่ี  1   ประกอบด้วย  ชุมชนตลาดบน  ชุมชนประชาสามัคคี  ชุมชนพัฒนาการ  
และชุมชนโคกปริเม็ง 
  เขตเลือกตั้งท่ี  2   ประกอบด้วย  ชุมชนตลาดล่าง  ชุมชนก าปงบารู  ชุมชนโคกตาและชุมชน
ต้นไม้สูง  
  ประชากร   จ านวนประชากร ชาย  3,473 คน  หญิง  3,602 คน รวม  7,075  คน  
 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา  มีการจัดการด้านการศึกษา   
1. โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลปะลุรู จ านวน 2 ศูนย์ คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โคกตา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์                
2. โรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน  2  แห่ง ในเขตพ้ืนที่

เทศบาล คือ โรงเรียนบ้านโคกตาและโรงเรียนอิสลามบ ารุง 
3. โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ( สพม. ) ในเขตพ้ืนที่เทศบาล  จ านวน       

1 แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 
 

ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้  

การคมนาคมขนส่ง  ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรูปัจจุบันมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
(1)  การคมนาคม  การจราจรเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง

ดังนี้ 
    1.1)  ทางหลวงแผ่นดิน   -  หมายเลข 4056  

   1.2)  สะพาน    จ านวน  6   สะพาน 
    - สะพานไอบาตู       - สะพานไอร์อากู  
    - สะพานไอร์ยือนิ     - สะพานไอร์ลือเมาะ  
    - สะพานข้ามคลองโคกปริเม็ง  - สะพานข้ามคลองชลธารา 
   1.3)  การจัดการขนส่ง -  รถไฟ (รฟท.)     

1.4)  ถนน  มีถนน จ านวน 6 สาย  24  ซอย  79  ตรอก 
การไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะมีไฟฟ้าส่องสว่างจุดหลัก ๆ จ านวน  606  จุด ครอบคลุมถนนทุกสาย และมี

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จ านวน 1,837  บ้านเรือน   
การประปา  การประปาเทศบาล  เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ.2515  ให้บริการจ าหน่ายน้ าประปา

ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน  1,737 บ้านเรือน น้ าประปาผลิตได้ 2, 400 ลูกบาศก์เมตร /วัน โดยมี
แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาจากน้ าตกฉัตรวาริน  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลโต๊ะเด็ง  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัด
นราธิวาส ระยะทางห่างจากโรงผลิตน้ าประปาประมาณ  6  กิโลเมตร 

 

 โทรศัพท์ 
(1)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน      28  หมายเลข 
(2)  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    จ านวน    450  หมายเลข  
(3)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน       1   ชุมสาย 
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ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  - มีไปรษณีย์ จ านวน  1 แห่ง ให้บริการเวลาท าการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 –  16.30 น. 
                       เวลาท าการวนัเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. วันอาทิตยห์ยุดท าการ 

-  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 
  -  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
 
 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  
    แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength) 
     1. ประชาชนรักสันติ มีความสามัคคี  อยู่อย่างเอ้ืออาทร  และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง มีอิสระและมีอ านาจในการบริหารและในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
     3. มีทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์  
     4. มีแหล่งผลิต และการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม  และได้รับการสนับสนุนที่ดี  

จุดอ่อน (W : Weakness) 
        1. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP 
    2. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
    3. ข้าราชการต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 
    4. ประชาชนขาดการศึกษา  ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและบริการจัดการกลุ่ม     
ความกระตือรือร้นที่จะหาอาชีพเสริม  และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง  ชุมชน และสังคม 

 โอกาส (O : Opportunity) 
    1. เป็นเทศบาลที่ตั้งหางจากประเทศมาเลเซียเพียง  17 กิโลเมตร  
    2. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย  สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมได้เป็น
อย่างดี 
    3. ภาพลักษณ์การบริการท้องถิ่นท่ีดีขึ้น  
    4. ประชาชนให้ความร่วมมือกับเทศบาลมากขึ้น 

 ข้อจ ากัด (T : Threat) 
    1. ภาพลักษณ์ความไม่สงบเรียนร้อยในพ้ืนที่ / ความมั่นคง และพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
    2. ขาดการพัฒนา ส่งเสริมด้านกีฬา และการส่งเสริมระบบสุขภาพท่ีดีพอ  
    3. ความไม่ต่อเนื่องของผู้น าชุมชนหรือผู้บริหาร  
    4. สภาพเศรษฐกิจในครัวเรือนยังไม่พอดี  ท าให้อพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่  
    5. ขาดแคลนเงินทุน  
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 ยุทธศาสตร์   
 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลปะลุรู   ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้  “ปะลุรูน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล 7 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพี่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน
ที่ได้ 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 8.29 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8.43 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 8.14 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 8.43 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51.00 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.23 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 3.86 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

(5) 4.43 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.43 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาต ิ

(5) 4.14 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 4.43 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.43 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยนื ภายใตห้ลักประชารฐั 

(5) 4.29 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.14 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.43 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะ
ได้รับ 

(5) 3.86 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.29 
รวมคะแนน 100 84.26 
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     สรุปคะแนนการ พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10 8.29 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 8.43 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 8.14 

4.แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 8.43 
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5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

51.00 

4.28 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 3.86 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4.43 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.43 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.14 
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย  นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น ( 1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วย  ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์  และนวัตกรรม ( 3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น  ภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด  สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.43 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ  
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น  โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 4.43 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4.29 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.14 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์ 

(5) 4.43 
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 3.86 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5) 4.28 

รวมคะแนน 100 84.29 
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 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้   
    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
          1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        2. แผนงานการพาณิชย์ 
          3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4. แผนงานเคหะและชุมชน 
          5. แผนงานงบกลาง 
     ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
          1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      2. แผนงานงบกลาง 
          3. แผนงานการศึกษา     
         4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5. แผนงานสาธารณสุข 
     ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
          3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   4. แผนงานงบกลาง 
 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป      2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          1. แผนงานสาธารณสุข           2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          3. แผนงานเคหะและชุมชน 
     ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
          1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 . แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
          1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          3. แผนงานการพาณิชย์          4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          5. แผนงานเคหะและชุมชน 
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การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
140 ชุด 

 1. เพศ ชาย     72   คน หญิง    68  คน 
  
 2. อายุ ต่ ากว่า 20 ปี  5   คน 2 0 - 30 ปี 28  คน 
  31  – 40 ปี 36 คน 41  – 50 ปี 35  คน 
  51  – 60 ปี 26  คน 60 ปี ขึ้นไป 10  คน  
  
 3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา     29  คน  
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   39  คน  
  อนุปริญญา     11  คน 
  ปริญญาตรี     56  คน  
  สูงกว่าปริญญาตรี      4  คน 
  อ่ืนๆ       1  คน 
  
 4. อาชีพหลัก รับราชการ     18  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     9  คน 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว          38  คน 
  รับจ้าง            33  คน 
  นักเรียน/นักศึกษา      6  คน 
  เกษตรกร            23  คน 
  อ่ืน ๆ     1 3  คน 
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          การวิเคราะห์เชิงคุณภาพความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล จ านวน 140 ชุด 
 

 

ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ (คน) 

พอใจน้อย พอใจ พอใจมาก 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

70 67 3 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

59 77 4 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 

52 85 3 

4. มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

50 87 3 

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

44 93 3 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 49 87 4 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา 

56 81 3 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

48 90 2 

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

54 86 0 

 
  
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 45 

 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะลุรูในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ค าชี้แจง    เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  
    ภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

        **************************************************************************************** 
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1)  ชาย    (2)  หญิง  
2.อายุ  (1)  ต่ ากว่า  20  ปี (2)  20 - 30  ปี  (3)  31- 40  ปี  
  (4)  41- 50  ปี  (5)  51- 60 ปี            (6)  60 ปี ขึ้นไป  
3.การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี           (6) อ่ืน ๆ 
4.อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ           (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียน/ นักศึกษา  (6) เกษตรกร  

(7) อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 
 

ส่วนที่    2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา   
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละครั้ง ของ
ปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปะลุรู 

 รายงานผลการด าเนินงาน  (ระหว่างเดือนตุลาคม  256 2 – กันยายน  2563) 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 เทศบาลต าบลปะลุรู  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

30 48,917,000 92 342,438,600 91 359,726,200 119 575,891,200 93 353,035,200 

2.ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

78 22,556,140 89 48,717,640 94 69,779,540 97 73,259,540 
 

95 
 

69,689,540 

3.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

24 15,550,000 24 15,550,000 25 15,670,000 25 15,670,000 25 15,670,000 

4.ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

1 20,000 1 20,000 3 1,770,000 3 1,770,000 3 1,770,000 

5.ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 17,610,000 17 276,189,000 19 346,189,000 20 347,989,000 

 

19 

 

346,189,000 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

13 990,000 13 990,000 13 1,025,000 14 1,085,000 

 

14 

 

1,085,000 

7.ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

30 18,818,700 45 48,818,700 45 60,148,000 57 61,948,000 
51 56,392,000 

รวม 183 124,461,840 281 732,723,940 300 826,947,540 335 1,069,670,740 300 843,830,740 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  และได้มีข้อเสนอแนะรายละเอียดดังนี้ 
 1. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ ควรมีป้ายชื่ออาคารด้วย 
 2. การขยายเขตประปาด าเนินการแล้วเสร็จ ควรปรับพื้นที่ท่ีฝังท่อประปาให้เรียบร้อย 
 3. สวนสุขภาพและนันทนาการต้านยาเสพติด มีความสวยงามเป็นจุดเด่นของเทศบาล มีผู้มาใช้บริการ
จ านวนมาก ขอให้ก าชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจดูอุปกรณ์ออก
ก าลังกาย อุปกรณ์สนามเด็กเล่น เป็นต้น 
 4. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ และอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลอาลีย์ ควรให้มีรั้ว
ล้อมรอบด้านหลังอาคาร  เพราะข้างหลังเป็นสวน มีต้นไม้จ านวนมากเป็นห้อง กลัวเรื่องสัตว์เลื้อยคลานสัตว์   
ต่าง ๆ เล็ดลอดมาด้านหลัง 
 5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ผ่านมาไม่มีการด าเนินการโครงการทัศนศึกษาดูงานของ
กรรมการชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เห็นควรให้มีการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการชุมชน 

 
********************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


